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 كلمة رئيس اجلامعة

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 واليتوالندوات العلمية وورش العمل، رات ادلؤمتك العلمية ادلناشط وتشجيع دعم طارإ يف      

 على استمراريتها؛ احلفاظو  اليت تسعى إىل إرسائها الرئيسة مهامها إحدى أهنا اجلامعة ترى
التعليمية إميااًن منها  العلمية هبذه ادلناشطمنذ أتسيسها على االىتمام اجلامعة دأبت عليو 
إدراكاً اليت أولتها اجلامعة اىتمامًا خاصًا ، تها، ومن أىم ىذه ادلناشط ادلؤمترات العلميةأبمهي

منهجية  حيث أصبحت ،يف حتقيق التقدم والتطور احلضاري واستمراريتوفاعليتها منها مبدى 
م هبا يف ادلؤسسات األكادميية ومراكز ساليب القيام بو من األمور ادلسل  أالبحث العلمي و 

يفتح آفاقاً  البحوث، وعالوة على ما حيققو البحث العلمي من منافع للمجتمع اإلنساين فإنو
؛ ممّا ُيسهم يف حتسُت مهاراتو الفكرية والثقافية واالجتماعية ؛معرفيًة جديدًة أمام الباحث

 إحدى وتنظيم اجلامعة برعاية التخصصية ت العلميةراادلؤمت من عدًدا معةولذلك عقدت اجلا
وكان لكلية اآلداب نصيب األسد، إذ نضمت فيما مضى ستة مؤمترات علمية،  الكليات،

، "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )واليوم تعقد مؤمترىا السابع بعنوان 
 اجلغرافيا ابلكلية.والذي ينظمو ويشرف عليو قسم 

زلور اىتمام إن  موضوع التغَتات ادلناخية من ادلوضوعات ادلهمة اليت أصبحت 
ادلنظمات الدولية وعلى رأسها األمم ادلتحدة، واذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ 

(IPCC بشكل خاص؛ وذلك ألمهيتها يف صناعة القرار الدويل بعد أن كانت حبيسة )
ناخ من جهود ضخمة تتبلور يف األر 

ُ
وقة العلمية، وما تقوم بو األمم ادلتحدة وبرانرلها ادلعٍت ابدل

دولة كان آخرىا  922عقد اتفاقيات دولية ومؤمترات سنوية بشأن تغَت ادلناخ ومبشاركة حنو 
((COP27  م( بشرم الشيخ جبمهورية مصر 9299الذي ُعقد يف الشهر ادلاضي )نوفمرب

التغَت ادلناخي من أبرز ادلشكالت اليت تسعى مجيع دول العامل  خَت دليٍل على أن  ذلو  العربية
 .للحد من آاثرىا دلا ذلا من تداعيات خطرة على النظم البيئية واألنشطة البشرية
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فإننا  "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )إذ نبارك انعقاد مؤمتر وحنن 

العلمية  اناللج نتقدم ابلشكر إىل الُبح اث ادلشاركُت ببحوثهم القّيمة من أجل إثراء ادلوضوع، كما نشكر
أسهمت يف  اليت كافة اجلهاتواكبت جتهيزاتو األولية إىل حلظة االنعقاد، كما حنيي  اليت و التحضَتية للمؤمتر، و 

 .ىذا ادلؤمتر العلمي إجناح
النعقاد ادلؤمترات والندوات العلمية اذلادفة اليت حاضنة جامعة سرت ترحب أبن تكون  فإن   .ختاًما.و 

 .ليبيامستقبل وطننا احلبيب تسهم يف بناء 
 

 وسدد ُخطاكموفقكم هللا 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 
 د. سليمان مفتاح الشاطر

 رئيس جامعة سرت
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 كلمة اللجهة العلمية:

 

 بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد:
فموضوع ىذا ادلؤمتر ىو الشغل الشاغل للمختصُت، واالىتمام احلاضر للمتابعُت؛  

ألن  التغَت ادلناخي ىو السبب الرئيس يف التغَت الفعلي لكثَت من مسارات احلياة يف شىت 
نواحيها، خاصة يف دولة مثل ليبيا، حيث  أن  األنشطة البشرية غَت مرشدة والنظم البيئية 

ن لزامًا معرفة االجتاىات مث التداعيات للتغَتات ادلناخية حىت يتسٌت ىش ة؛ لذلك كا
 االستعداد لكل ما ىو مرتقب أو متوقع، وىذا ما هتدف إليو زلاور ادلؤمتر، وقد جاءت على

 النحو اآليت:
 : اجتاىات التغَتات ادلناخية يف ليبيا.احملور األول
 آاثر األنشطة البشرية على التغَتات ادلناخية. احملور الثاين:

 تداعيات التغَتات ادلناخية. احملور الثالث:
 اسًتاتيجيات التكي ف مع التغَت ادلناخي. احملور الرابع:

قدمة لل جنة العلمية مثانية وثالثُت ملخصاً، وعدد األحباث 
ُ
وقد بلغ عدد ادللخصات ادل
دلقبول منها أربعة عشر حبثًا وفقًا للمعايَت العلمية والفنية ادلرسلة مخَس وعشرين حبثاً، عدد ا

 اليت اعتمدهتا اللجنة العلمية. 
      ومن ابب االعًتاف ابدلعروف، وإرجاع الفضل إىل أىلو، فإن اللجنة العلمية
      تتقدم بوافر الشكر والتقدير واالحًتام وعظيم االمتنان جلامعة سرت متمثلة يف السيد:

وكيل اجلامعة للشؤون  أ. د. الطيب دمحم القيبرئيس اجلامعة، و ان مفتاح الشاطر د. سليم
    ،مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب ابجلامعة أ. د حسني مسعود أبومدينةالعلمية، و 

رئيس قسم  أ. مجعة دمحم الغنايعميد كلية اآلداب، و  د. إمساعيل فرج عبد الناصرو 
اللجنة التحضرية، وكل من أسهم معهم يف ىذا  سادة رئيس وأعضاءاجلغرافيا، وكذلك ال

 العمل الكبَت.



 

 

 

 املؤمتر العلمي السابع لكلية اآلداب 

 املهاخية يف ليبيا ) االجتاهات والتداعيات (التغريات 

 م9299ديسمرب  92سرت 

 

 و

 

 
جندد ذلم الشكر والتقدير الحتضاهنم ىذا ادلؤمتر، والعمل على جناحو على ىذا النحو 

 ادلتميز الرائع.
 
ُ
تقدمي ما إىل قدمة يف ىذا ادلؤمتر وتتطلع اللجنة العلمية من خالل البحوث الرصينة ادل

 .النفع واخلَت لبالدانفيو 
 
 

 أ. د. أنور فتح اهلل إمساعيل

 رئيس اللجهة العلمية
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 بين وليد  منطقةخصائص موجات احلر يف 

 (1212-2891للمدة )

 

 

 أ. زينب عبد احلق عبد اجمليد
 جامعة بين وليد/ زلاضر بقسم اجلغرافيا كلية اآلداب

 zaynababdulmajid@gmail.com 

 
 

 ادللخص:
، من حيث (2021-1982)تناولت الدراسة خصائص موجات احلر يف منطقة بين وليد للمدة 

( t)توزيعها وتصنيفها وحتليل اجتاىها العام من خالل استخدام معامل االضلدار اخلطي البسيط واختبار 
عن القيام بدراسة الظروف  حسب الفرتات، فضالً للفرضية واستخدام ادلقارنة بٌن تكرار موجات احلر 

ناخية ادلصاحبة ذلا. 
ُ
 ادل

وقد كشفت الدراسة عن تزايد ملحوظ يف تكرار موجات احلر اعتبارا من عقد التسعينيات إىل هناية 
ناخية ادلصاحبة دلوجات احلر ضلو الزايدة  الظروفادلدى الزمىن للدراسة، وتوصلت إىل وجود تباينات يف 

ُ
ادل

عنصر احلرارة حبدودىا العظمى والصغرى مقابل االطلفاض يف عنصر الرطوبة النسبية وذلك من خالل ادلقارنة ل
ما بٌن معدالهتا اليومية والشهرية واليت انعكست بدورىا على زايدة استهالك ادلياه واستهالك الكهرابء شلا 

 دالع احلرائق ابألودية.تسبب يف تكرار انقطاعها لساعات طويلة، انىيك عن الزايدة يف ان
 بين وليد.، لتطرف احلراري، اموجات احلر الكلمات االفتتاحية:
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Characteristics of heat waves in the Bani Walid 

region for the period (1982-2022)  
 

 
Zaynab Abdulhaq Abdulmajid 

Department of Geography /Faculty of Arts/ Bani Walid university 

zaynababdulmajid@gmail.com 

 
 

Abstract: 
The study dealt with the characteristics of heat waves in the 

Bani-Walid region for the period (1982-2021), in terms of their 

distribution, classification and analysis of their general trend 

through the use of the simple linear regression coefficient and the 

variable (t) that represents test for the hypothesis and the use of a 

comparison between the recurrence of heat waves by periods, as 

well as a study of climatic conditions that related to it. 

 In addition, the study revealed a noticeable increment  in the 

frequency of heat waves from the 1990s to the end of the study 

period, Furthermore, this study found that  found that, there are  

discrepancies in the climatic conditions accompanying heat waves 

towards the increase of heat elements with their maximum and 

minimum limits, compared to the decrease in the relative humidity 

element, through the comparison Between its daily and monthly 

rates, which in turn reflected on the increase in water consumption 

and electricity consumption, causing frequent interruptions for 

long hours , as well as  the increment in the outbreak of fires in the 

valleys. 

Key words: Heat Waves, Heat Extremes, Bani Walid. 
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 مقدمة:
ظاىرة تكرار موجات احلر من التحدايت اليت تواجو اإلنسان، وذلك نظرا دلا  د  ع  ت ُ 

لوقوع منطقة و تسببو من أتثًنات بيئية ال سيما على صحة اإلنسان وراحتو بشكل خاص. 
ناخ شبو اجلافُمناخيا يف  الدراسة

ُ
ال سيما يف النصف  مبُناخ متطرف تتسمفإهنا  إقليم ادل

الدافئ من السنة إذ تتعرض دلؤثرات الصحراء هبوائها احلار واجلاف واليت تطبع ظروف الطقس 
ناخ 

ُ
%( حسب قرينة جونسون )احلسيين، 39يث ال تقل نسبة قرينة قاريتها عن )حبوادل

ا ختفيو الظروف احلرارية السائدة يف منطقة ودلعرفة م (.102، ص1990والصحاف، 
موجات احلر الدراسة من تقلبات جاءت ىذه الدراسة لتسلط الضوء على خصائص 

ناخية ادلصاحبة ذلا يف زلطة بين وليدواجتاىها وال
ُ
" 2021-1985للمدة من " ظروف ادل

ثًن حيث شهدت يف السنوات األخًنة زايدة ملحوظة يف تكرار وشدة موجات احلر لتأ
التغًنات ادلناخية اليت يشهدىا العامل إذ أكدت التقارير اليت نشرهتا اللجنة احلكومية الدولية 

من حاالت التطرف  ادلعنية بتغًنات ادلناخ التابعة لألمم ادلتحدة أن ُمناخ العامل قد شهد مزيداً 
ايم والليايل طقس وكشفت نتائج التقارير عن زايدة األايم والليايل احلارة وتناقص األاليف 

( مقارنة مبثيالهتا يف األعوام 2010-1981الباردة يف معظم مناطق العامل خالل األعوام )
(1951-1980( )IPCC,2013, p125 .) 

   :الدراسةمشكلة    
 يف التساؤلٌن اآلتيٌن. دراسةميكن حتديد مشكلة ال

على مدى سنوات ىل ىناك تغًن يف تكرار وشدة واجتاه موجات احلر يف منطقة الدراسة  .1
 الدراسة؟

ن  اخ ادلص احبة دلوج  ات احل ر "احل  رارة وس  رعة  .2
ُ
م ا م  دى االخ تالف يف خص  ائص عناص ر ادل

 الرايح والرطوبة النسبية" عن معدالهتا الشهرية مبنطقة الدراسة؟
  :الدراسةأىداف 

ورصد مواسم تكرارىا  موجات احلرذه الدراسة ىو معرفة خصائص ذلاذلدف الرئيس 
ناخية ادلصاحبة ذلا. 

ُ
 واجتاىها ابإلضافة إىل دراسة الظروف ادل
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 الفروض: 
 .تعتمد الدراسة على الفرضيات اآلتية

تزداد موجات احلر مبنطقة الدراسة سواًء يف تكرارىا أم يف شدهتا ال سيما يف السنوات  .1
 األخًنة. 

ناخ ادلصاحبة دلوجات احلر  .2
ُ
عن معدالهتا  مبنطقة الدراسةختتلف متوسطات عناصر ادل

الشهرية ويتجو أغلبها ضلو الزايدة خاصة متوسطات احلرارة العظمى والصغرى وسرعة الرايح 
 ويقابلها اطلفاض يف الرطوبة النسبية.

  :دراسةأمهية ال
ناخية ادلصاحبة ذلا تكمن أعلية دراسة خصائص 

ُ
مبنطقة موجات احلر والظروف ادل

الدراسة يف تقييم آاثر موجات احلر وأخذ التدابًن الالزمة للتقليل من األضرار اليت تصيب 
 اجملاالت البيئية واالقتصادية واالجتماعية.

 : دراسةمنهجية ال
وجات منهج دراسة احلالة والذي يساعد يف دراسة خصائص متعتمد الدراسة على 

 احلر والظروف ادلناخية ادلصاحبة ذلا.
  منطقة الدراسة:

ودائرة  شرقاً  14º´ 01  ول     عند تقاطع خط طيف مدينة بين وليد وتقع فلكيا تتمثل 
يف اجلزء الشمايل الغريب من ليبيا وضمن اجلزء اجلنويب ( 1اخلريطة ) مشاالً  31º´ 45 عرض

، 1978كيلومرت )أمانة التخطيط،   180طرابلس من إقليم طرابلس وتبعد عن العاصمة 
  (.26ص

تستخدم الدراسة األسلوب اإلحصائي يف حتليل البياانت  وأساليبو: دراسةطريقة ال
واليت مت احلصول وسرعة الرايح والرطوبة النسبية اليومية لدرجات احلرارة العظمى والصغرى 

ناخي )زلطة بين وليد ادلناخ
ُ
( 2021-1982ية( للمدة )عليها من ظلوذج انسا ادل

،  spssابستخدام برانمجللفرضية ( t)واختبار واستخدام معادلة االضلدار اخلطي البسيط 
 (. 0.05ومبستوى داللة إحصائية )
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 ( موقع منطقة الدراسة1خريطة )

 
 دلدينة بين وليد )بتصرف من الباحثة(. 2006: خريطة التخطيط العمراين ادلصدر

  وادلُناخ يف منطقة الدراسة: احلالة العامة للطقس
ناخ يف منطقة الدراسة مبؤثرات إقليمية وأخرى زللية حيث 

ُ
ترتبط ظروف الطقس وادل

بصراع الكتلتٌن القطبية ابلذات القارية أواخر الربيع وأوائل الصيف  تتأثر حالة الطقس يف
CP  مع ادلداريةMT  الغرب إىل وتوالد االطلفاضات اجلوية العابرة للبحر ادلتوسط من

وسيطرة ادلنخفض اجلبهوي واحلراري فإهنما يسببان اذلواء احلار وخاصة القطاع الدافئ  الشرق
منهما فإنو غلذب ضلو مقدماهتا رايح حارة وجافة من اجلنوب واجلنوب الشرقي )مقيلي، 

م( إذ ُسجلت 40ºوتتجاوز فيها معدالت احلرارة العظمي اليومية ) (187، ص1995
الصيف تقع منطقة الدراسة  بينما خالل أشهر .2021-5-1( بتاريخ م42.08ºدرجة )

حتت سيطرة منظومة الضغط ادلنخفض احلراري نتيجة ارتفاع درجات احلرارة )زكري، مرجع 
تتفاوت متوسطات احلرارة السنوية يف منطقة الدراسة بٌن يف حٌن  .(85سابق، ص

 (.   1)ادللحق  الصغرىم( للحرارة °13.07م( للحرارة العظمى و)28.14°)
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 م( الشهرية º( معدالت درجات احلرارة )1الشكل )
 (. 2021-1982مبحطة بين وليد للمدة )

 
ناخي الباحثة استناداً  ادلصدر:

ُ
 .https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid إىل ظلوذج انسا ادل

من حيث احلرارة إىل يف منطقة الدراسة تقسيم السنة  ميكن( 1من خالل شكل )
م( ودتتد من °18فصلٌن علا: الفصل احلار ويشمل األشهر اليت يزيد معدذلا احلراري عن )

م( ودتتد من نوفمرب °18ل معدذلا عن )أبريل إىل أكتوبر، والفصل البارد بقية األشهر اليت يق
ناخي )موسى، 

ُ
 (. 46، ص1989إىل مارس وفق تصنيف كوبن ادل

 . موجات احلر يف منطقة الدراسة : خصائصأوالً 
ناخي وتُعرف حباالت تعد موجة احلر  ادلفهوم العام دلوجة احلر: -1

ُ
من مظاىر التطرف ادل

الطقس الشاذة اليت تنحرف بشدة عن قيمها الوسطى وما يصحبها من تغًنات يف شدهتا 
" ارتفاع درجة حرارة اذلواء كما يبينها :وتعين أيضاً (. 99، ص2014وتكرارىا " )فالح، 

ويتباين الشعور هبا  رىاق"الرتمومرت اجلاف إىل احلد الذي يشعر بو أغلب الناس ابلضيق واإل
على عدة عوامل منها ما يتعلق بطبيعة الشخص وعمره وحالتو الصحية ونوع العمل الذي 

خر يرتبط بعناصر اجلو األخرى مثل رطوبة اذلواء وسرعة الرايح )شرف، يؤديو، وبعضها اآل
ط وللتمييز بٌن التقلبات اليومية لدرجة احلرارة وموجات احلر يشرت  (.126، ص1997

اآليت: أن يستمر ارتفاع درجة احلرارة دلدة ثالثة أايم متواصلة على األقل، وأن يصل الفرق بٌن 
م( على °5معدل درجة احلرارة أايم ادلوجة ومعدذلا العام خالل ذلك الوقت من السنة إىل)

 (.5، ص1990)شحادة، األقل 

 يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير
أغسط
 س

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر

16.718.622.627.932.336.638.538.435.329.723.117.9 الحرارة العظمى

6.67.18.911.614.417.118.218.818.316.111.87.9 الحرارة الصغرى

11.712.915.819.823.426.928.428.626.822.917.512.9 المتوسط
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عنو درجة احلرارة م( كحد أدىن ال تقل °40درجة حرارة ) ويف ىذه الدراسة مت حتديد
 احلراري. رىاق يشعر عنده أغلب الناس ابلضيق واإل العظمى خالل موجات احلر لكوهنا حداً 

مت حساب درجات احلرارة العظمى اليومية اليت تصل فيها  :التوزيع العام دلوجات احلر -2
وحصر األايم م( أو تزيد عنها ودلدة ثالثة أايم متواصلة فأكثر °40درجة احلرارة العظمى إىل )

اليت تدخل ضمن ادلستوايت ادلذكورة خالل األشهر ادلبتدئة بشهر أبريل وادلنتهية يف شهر 
  أكتوبر.

 التوزيع السنوي:  . أ
موجات( من رلموع  5( أن تكرار موجات احلر يتباين بٌن )2من الشكل ) نستنتج

موجة حيث مل تسجل فيها أي  1990( سنة 0وبٌن ) 2003موجات احلر خالل سنة 
 4مبعدل ) 2001، 2020، 2019، 2017وأتيت يف ادلرتبة الثانية السنوات  حر.

تكرار موجات  ، بينما مل يتجاوزمن رلموع موجات احلر %(4.3موجات( وبنسبة مئوية )
، 2010، 1998، 1991، 1983، 1983احلر معدل )موجة واحدة( خالل سنوات 

اجملموع السنوي لعدد  وبلغ. حلرمن رلموع موجات ا %(1.1)، وبنسبة مئوية 2018
 .(2يوم( )ادللحق  94موجات احلر يف منطقة الدراسة )

 (2021-1982( ادلعدالت السنوية لتكرار موجات احلر يف منطقة الدراسة للمدة )2شكل )

 
 (.3إىل بياانت ادللحق) الباحثة استناداً  ادلصدر:
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 : التوزيع الشهري . ب
( نالحظ أن أشهر الصيف سجلت أعلى 3( والشكل )1من خالل اجلدول )

موجة( ليونيو ويوليو  20موجة، و 22موجة، و 27ادلعدالت لتكرار موجات احلر وكانت )
%( من 21.3% و23.4% و28.7وأغسطس على التوايل وبنسبة مئوية تصل إىل )

 رلموع موجات احلر مبنطقة الدراسة.   
%( من رلموع موجات 15.9موجة( وبنسبة مئوية ) 15عدل )وأييت شهر سبتمرب مب

موجات(  6و 3و 1احلر، بينما سجلت أشهر أكتوبر وأبريل ومايو أدىن ادلعدالت وكانت )
%( لكل منهما من رلموع موجات احلر 6.4% و3.2% و1.1على التوايل وبنسبة )

 مبنطقة الدراسة.

 يف منطقة الدراسة ( ادلعدالت الشهرية لتكرار موجات احلر1جدول )
 اجملموع أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل الشهر

 94 1 15 20 22 27 6 3 عدد موجات احلر
 100 1.1 15.9 21.3 23.4 28.7 6.4 3.2 النسبة ادلئوية )%(

ناخي الباحثة استناداً ادلصدر: 
ُ
  .https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid إىل ظلوذج انسا ادل

 
 ( ادلعدالت الشهرية لتكرار موجات احلر يف منطقة الدراسة3شكل )

 
 (.1إىل بياانت اجلدول ) الباحثة استناداً  ادلصدر:
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  احلر.تصنيف موجات  -3

 مت تصنيف موجات احلر يف منطقة الدراسة على أساس شدة موجة احلر وطول ادلوجة.
  التصنيف على أساس شدة ادلوجة: . أ

بناًء على االختالف احلراري لكل شهر مت تصنف شدة موجات احلر حسب " أعلى 
( إىل أربعة مستوايت )اجلدول 127درجة حرارة تسجلها ادلوجة" )شرف، مرجع سابق، ص

 ( وىي كاآليت: 2
 م(.°43م( إىل أقل من )°40موجة حر خفيفة = من ) -
 م(.°45م( إىل أقل من )°43موجة حر متوسطة = من ) -
 م(.°47م( إىل أقل من )°45حر شديدة = من )موجة  -
 م(. °47موجة حر شديدة جدا = تفوق فيها درجة احلرارة العظمى ) -

 ( تصنيف موجات احلر يف منطقة الدراسة حسب شدهتا2جدول )

 اجملموع أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل الشهر
النسبة 
 ادلئوية

 %61.7 58 1 15 11 9 14 6 3 موجة حر خفيفة
 %27.7 26 -- -- 7 6 13 -- -- موجة حر متوسطة
 %10.6 10 -- -- 2 7 1 -- -- موجة حر الشديدة

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- موجة حر شديدة جدا
ناخ الباحثة استناداً  ادلصدر:

ُ
  .https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid إىل ظلوذج انسا ادل

( أن موجات احلر اخلفيفة سجلت أعلى رلموع خالل 2 من خالل اجلدول )ًٌن يتب
%( وتليها موجات احلر 61.7موجة( وبنسبة مئوية تصل إىل ) 58مدة الدراسة وبلغ )

%( مث أتيت موجات احلر الشديدة 27.7موجة( وبنسبة مئوية تبلغ ) 26ادلتوسطة مبعدل )
%( من رلموع موجات احلر يف 10.6)موجات( أي بنسبة مئوية تصل إىل  10مبعدل )

 منطقة الدراسة. 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid
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( أن موجات احلر اخلفيفة تسود يف كل األشهر، بينما 4ا من الشكل )ونستنتج أيضً 
اقتصر تكرار موجات احلر ادلتوسطة وموجات احلر الشديدة على أشهر الصيف يونيو ويوليو 

من رلموع موجات احلر موجة(  13وأغسطس واستأثر شهر يونيو على أعلى تكرار وبلغ )
موجات( من رلموع موجات احلر  7ادلتوسطة، بينما سجل شهر يوليو أعلى تكرار وكان )

 الشديدة، يف حٌن مل تتكرر موجات احلر الشديدة جدا خالل مدة الدراسة.

 ( تصنيف موجات احلر يف منطقة الدراسة حسب شدهتا4شكل )

 
  (.2إىل بياانت اجلدول ) : الباحثة استناداً ادلصدر  

  التصنيف على أساس طول ادلدة الزمنية للموجة: . ب
مت تصنف طول موجات احلر يف منطقة الدراسة حسب " مدة بقاء ادلوجة " إىل ثالثة 

 ( وتتمثل يف اآليت:3مستوايت )اجلدول 
 أايم(. 3موجات حر قصًنة ومدهتا الزمنية ) -
 أايم(. 6-4من ) موجات حر متوسطة وترتاوح مدهتا الزمنية -
 أايم(.  6موجات حر طويلة تتجاوز مدهتا الزمنية )  -

( أن ىناك تباين يف تكرار موجات احلر 5( والشكل )3ونستنتج من خالل اجلدول )
موجة(،  48حسب مدهتا الزمنية حيث استأثرت موجات احلر القصًنة أبعلى تكرار وكان )

موجات احلر خالل مدة الدراسة. وأتيت %( من رلموع تكرار 51.1أي بنسبة مئوية تبلغ )
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%( من رلموع 34موجة( وبنسبة مئوية ) 32موجات احلر ادلتوسطة يف ادلرتبة الثانية مبعدل )
 14تكرار موجات احلر خالل مدة الدراسة. يف حٌن مل تسجل موجات احلر الطويلة سوى )

 ر،     ات احل       رار موج     %( من رلموع تك14.9موجة( طوال مدة الدراسة وبنسبة مئوية تبلغ )
 .2007يوم( سنة  13أطوذلا كانت يف شهر يونيو استمرت دلدة )

 ( تصنيف موجات احلر يف منطقة الدراسة حسب طوذلا3جدول )

 أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل الشهر
سبتم
 بر

 اجملموع أكتوبر
النسبة 
 ادلئوية

 %51.1 48 -- 9 11 11 15 1 2 موجة حر قصًنة
 %34 32 1 4 5 11 7 3 1 موجة حر متوسطة
 %14.9 14 -- 2 1 2 7 2 -- موجة حر طويلة

ناخي الباحثة استناداً  ادلصدر: 
ُ
 .https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid إىل ظلوذج انسا ادل

 ( تصنيف موجات احلر يف منطقة الدراسة حسب مدهتا الزمنية5شكل )

 
 (.3إىل بياانت اجلدول ) الباحثة استناداً  ادلصدر:

 االجتاه العام لتكرار موجات احلر يف منطقة الدراسة. -4
حتديد االجتاه العام لتكرار موجات احلر من ادلؤشرات ادلهمة يف الدراسات ادلناخية 

وميكننا الكشف من خالل  التدرغلي يف ادلتوسط العام ضلو الزايدة أو النقصان.ويُعرف ابلتغًن 
( عن نتائج حتليل ظلوذج االضلدار والذي يشًن إىل أنو قد طرأ ارتفاع ملحوظ يف 4اجلدول )
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( bتدل قيمة معامل االضلدار)حيث تكرار موجات احلر على طول ادلدى الزمين للدراسة 
التباين  مل يكن لقيمة(، بينما 0.011كرار موجات احلر)ادلوجبة على الزايدة يف ت

 %(. 1.4) يث مل تتجاوزضئيلة جدا حبأي داللة إحصائية حيث كانت  (R²ادلفسر)
( الختبار الفرضية معنوية التغًن يف اجتاىات تكرار موجات tقيمة )يف حٌن أكدت 

عن الصفر )بشًن،  وىي ختتلف جوىرايً ( 2.21احلر بنموذج حتليل االضلدار حيث بلغت )
( أن االجتاه 6ا من الشكل )ونستنتج أيضً (. 0.03( مبستوى داللة )153، ص 2003

 العام خلط االضلدار بٌن ادلتغًن ادلستقل )السنة( وادلتغًن التابع )موجات احلر( مييل ضلو الزايدة.

 موجات احلرللفرضية يف اجتاىات ( t)( يبني قيم االحندار اخلطي البسيط واختبار 4اجلدول )
درجة 

 (bالتغري)
 (sigمستوى الداللة)
 (bلدرجة التغري)

 (tقيمة اختبار) (R²نسبة التباين)
 (sigمستوى الداللة)
 (tلقيمة اختبار)

0.011 0.014 1.4% 2.21 0.033 
ناخ ادلصدر:

ُ
 https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid الباحثة ابالعتماد على ظلوذج انسا ادل

 . spssوبرانمج

 .( االجتاه العام لتكرار موجات احلر مبنطقة الدراسة6شكل )

 
ناخ ادلصدر:

ُ
 https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid الباحثة ابالعتماد على ظلوذج انسا ادل

 . spssوبرانمج

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid
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وبقصد الكشف عن اجتاىات مشرتكة على بيان االجتاه العام لتكرار موجات احلر يف 
( حيث نالحظ ارتفاع 5ت )اجلدول منطقة الدراسة مت حتليل موجات احلر حسب الفرتا

يوم( خالل الفرتتٌن الثانية  26تكرار موجات احلر ابتداًء من عقد التسعينيات حيث بلغت )
(. بينما أدىن تكرار دلوجات احلر فقد سجل 2021-2012( والرابعة )1992-2001)

احلر يف  يوم( ليصبح دليال آخر على زايدة تكرار موجات 19خالل عقد الثمانينيات وكان )
 (.7منطقة الدراسة )الشكل 

 ( رلموع موجات احلر يف منطقة الدراسة حسب الفرتات5جدول )
 الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 اجملموع
 (1991-1982) السنوات

(1992-
2001) (2002-2011) (2012-2021) 

 94 26 23 26 19 عدد ادلوجات
ناخ ادلصدر:

ُ
 https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid الباحثة ابالعتماد على ظلوذج انسا ادل

 . spssوبرانمج

 ( رلموع موجات احلر يف منطقة الدراسة حسب الفرتات7) شكل

 
 (.5إىل بياانت اجلدول ) الباحثة استناداً  ادلصدر:

 : خصائص عناصر ادلُناخ ادلصاحبة دلوجات احلر وأتثرياهتا البيئية:  اثنياً 
يتكرر حدوث موجات احلر يف منطقة الدراسة طوال سبعة أشهر ويصاحب ىذه 

 ادلوجات ظروف ُمناخية متطرفة واليت بدورىا تؤثر يف جوانب البيئة ادلختلفة.
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 عناصر ادلُناخ ادلصاحبة دلوجات احلر. خصائص .1
 : خصائص درجات احلرارة ادلصاحبة دلوجات احلر . أ

( صلد أن درجات احلرارة حبدودىا العظمى والصغرى تزداد أثناء 6من خالل اجلدول )
م( دلتوسط احلرارة °4.91م( دلتوسط احلرارة العظمى و)°7.79موجات احلر بفارق )

سجل شهر أكتوبر أعلى فارق لدرجات احلرارة أثناء موجات الصغرى عن معدالهتا الشهرية و 
م( للحرارة °8.18م( للحرارة العظمى )°11.15احلر عن معدالهتا الشهرية وبلغ )

الصغرى. بينما سجل أدىن فارق لدرجات احلرارة أثناء موجات احلر عن معدالهتا الشهرية يف 
 م( للحرارة الصغرى.°3.29م( للحرارة العظمى و)°5.01شهر أغسطس وصلت إىل )

 م( ادلصاحبة دلوجات احلر)°( معدالت احلرارة العظمى والصغرى 6جدول )
 

 الشهر

احلرارة العظمى 
لألايم ادلصاحبة 

 م(°دلوجة احلر)

احلرارة 
العظمى 

 م(°الشهري)

 
 الفارق

احلرارة الصغرى 
لألايم ادلصاحبة 

 م(°دلوجة احلر)

احلرارة 
الصغرى 

 م(°الشهري)

 
 الفارق

 6 12.09 18.09 9.87 29.92 39.70 أبريل
 5.67 15.89 21.56 8.11 32.56 40.67 مايو
 4.56 18.56 23.12 6.21 35.67 41.88 يونيو
 3.35 20.74 24.09 5.48 37.34 42.82 يوليو

 3.29 20.93 24.22 5.01 37.10 42.11 أغسطس
 3.35 20.08 23.43 6.31 34.34 40.65 سبتمرب
 8.18 16.23 24.41 11.15 29.16 40.31 أكتوبر
 4.91 17.79 22.70 7.79 33.73 41.16 ادلتوسط

 -- 3.24 2.25 -- 3.30 1.12 االحنراف ادلعياري
ناخ ادلصدر:

ُ
     https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid الباحثة ابالعتماد على ظلوذج انسا ادل

م( مقابل °1.12ىذا ويبلغ االضلراف ادلعياري دلعدالت احلرارة العظمى اليومية )
م( للحرارة العظمى الشهرية، وكان االضلراف ادلعياري دلعدالت احلرارة الصغرى 3.30°)

 رى الشهرية.م( للحرارة الصغ°3.24م( مقابل )°2.25اليومية )
 خصائص سرعة الرايح ادلصاحبة دلوجات احلر:  . ب

تتباين خصائص سرعة الرايح خالل األايم ادلصاحبة دلوجات احلر مقارنة بسرعة 
الرايح الشهرية نتيجة لتأثًن درجة احلرارة اليت تزداد أثناء موجات احلر فتعمل على اضلدار 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid
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ح لألايم ادلصاحبة دلوجات احلر ( أن معدالت سرعة الراي7الضغط ونالحظ من اجلدول )
مرت/اثنية( مقابل  5.07تتباين خالل أشهر الدراسة بٌن أعلى معدل يف شهر أبريل )

مرت/اثنية( بسبب االضطراابت  0.21مرت/اثنية( لسرعة الرايح الشهرية أي بفارق ) 4.86)
رنة اجلوية ادلصاحبة للمنخفضات الربيعية واليت تزيد من تضاعف سرعة الرايح مقا

ابدلنخفضات احلرارية الصحراوية السائدة خالل أشهر يونيو ويوليو وأغسطس )عبد اجمليد، 
مرت/اثنية( مقابل  3.88( وبٌن أدىن معدل يف شهر أغسطس وتصل إىل )45، ص2011

 مرت/اثنية(. 0.02-مرت/اثنية( لسرعة الرايح الشهرية أي بفارق ) 3.90)

 بة دلوجات احلر )مرت/اثنية(( معدالت سرعة الرايح ادلصاح7جدول )
 سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل الشهر

أكتو 
 ادلتوسط بر

االحنراف 
 ادلعياري

سرعة الرايح ألايم 
 )م/ث( احلر

5.07 4.85 4.13 4.11 3.88 4.02 4.16 4.32 0.45 

سرعة الرايح 
 الشهرية
 )م/ث(

4.86 4.75 4.34 4.07 3.90 4.15 4.05 4.30 0.39 

 -- 0.02 0.11 0.13- 0.02- 0.04 0.21- 0.10 0.21 الفارق
ناخ ادلصدر:

ُ
 https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid الباحثة ابالعتماد على ظلوذج انسا ادل

أثناء موجات احلر ومعدذلا الشهري فنجده ضئيال أما الفارق بٌن متوسط سرعة الرايح 
مرت/اثنية(، يف حٌن تزداد قيمة االضلراف ادلعياري لسرعة الرايح  0.02حبيث مل يتجاوز )

 ( لسرعة الرايح الشهرية.0.39( مقابل )0.45اليومية )
  خصائص الرطوبة النسبية ادلصاحبة دلوجات احلر: . ت

حدوث موجات احلر فتميل ضلو االطلفاض عن تتباين خصائص الرطوبة النسبية مع 
( 8معادالهتا الشهرية بسبب ارتفاع درجات احلرارة أثناء موجات احلر. ومن خالل اجلدول )

%( مقابل 30.4ادلتوسط العام الرطوبة النسبية ادلصاحبة دلوجات احلر يصل إىل ) صلد أن
%( 5.05وابضلراف معياري )، %(17-%( للمعدل الشهري أي بفارق )47.4)

 %( للرطوبة الشهرية.  6.06للرطوبة اليومية مقابل )
 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid
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 ( معدالت الرطوبة النسبية )%( ادلصاحبة دلوجات احلر8جدول )
 ادلتوسط أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل الشهر

االحنراف 
 ادلعياري

الرطوبة النسبية ألايم 
 موجة احلر )%(

33.9 28 24.6 25.5 28.8 33.9 38.3 30.4 5.05 

الرطوبة النسبية الشهرية 
% 

52 45.1 40.7 40.6 45.7 51.6 56.5 47.4 6.06 

 -- 17- 18.2- 17.9- 17.7- 15.1- 16.1- 17.1- 18.1- الفارق

ناخ ادلصدر:
ُ
 https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid الباحثة ابالعتماد على ظلوذج انسا ادل

ىذا وتتفاوت معدالت الرطوبة النسبية أثناء موجة احلر بٌن شهرا وآخر بسبب التباين 
%( دلعدالت 38.3وبلغت )يف درجة حرارة ادلوجة حيث سجل أعالىا يف شهر أكتوبر 

%(. يف حٌن 18.2-%( ادلعدل الشهري أي بفارق )56.5الرطوبة النسبية اليومية مقابل )
%( مقابل 24.6سجل أدىن معدالت الرطوبة النسبية اليومية يف شهر يونيو وكانت )

 %(.16.1-%( للرطوبة النسبية الشهرية أي بفارق )40.7)
 التأثريات البيئية دلوجات احلر: .2

ناخ دورًا  لعبي
ُ
ًا يف توجيو سلوكيات النظام البيئي مبا فيها من تدخالت رئيسادل

ناخ صفة شليزة ضمن مركب البيئة 
ُ
جسمية وعضوية لإلنسان، فالتغًن يف خصائص الطقس وادل

ناخية ادلختلفة اليت يتعرض ذلا اإلنسان وما 
ُ
اليت يعيش فيها اإلنسان وذلك حسب الظروف ادل

مؤثرات فإما أن تنعكس على الصحة أو تسبب ادلرض وادلوت حيث  يقع على راحتو من
مع احلرارة ادلرتفعة يف منطقة الدراسة  %(30.4توافق الرطوبة النسبية ادلنخفضة ) يفسر

بكثرة اإلصابة بضربة الشمس واليت يزداد حدوثها يف ظروف الرطوبة ادلنخفضة م( 41.16°)
(. وتؤدي 115، ص2002م( )موسى، °30)%( مع احلرارة ادلرتفعة أكثر من 30دون )

األجواء اجلافة ادلصاحبة دلوجات احلر إىل كثرة تعرق اجلسم وفقده أغلب سلزونو من األمالح 
فُيصاب اإلنسان ابإلجهاد احلراري والذي يصاحبو تشنجات عضلية حادة يف جهات سلتلفة 

ومن بٌن الفئات ( ال سيما يف الذراعٌن أو الرجلٌن، 102، ص2003من اجلسم )مقيلي،
اليت تصاب ابلتشنجات احلرارية ىم العمال الذين يعملون يف ظروف قاسية حتت أشعة 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid
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ميتد إىل جسد اإلنسان فتصيبو ابألمراض على ىيئة انفعاالت ترفع من ضغط  الشمس، كما
 غًنة فيسبب   لصون األدرينالٌن فتنقبض الشرايٌن اإلكليلية واألوردة ا       اع ىرم        الدم نتيجة الرتف

 نزيفا دماغيا يؤدي لإلصابة ابجللطة القلبية أو ادلوت ادلفاجئ )شبكة ادلعلومات الدولية(.
ىذا ويرتتب عن سرعة الرايح خالل األايم ادلصاحبة دلوجات احلر يف منطقة الدراسة 

أبريل حدوث الظواىر الغبارية ال سيما يف األشهر االنتقالية إذ تصل سرعة الرايح يف شهر 
مرت/اثنية( واليت بدورىا تعمل على إاثرة الغبار واألتربة شلا يؤثر على مدى الرؤية  5.1إىل )

وتعطيل حركة النقل بسبب زحف الرمال على الطرقات واليت تزداد حدهتا يف ادلساحات 
ادلكشوفة واخلالية من األشجار. انىيك عن أتذي صحة اإلنسان وإصابتو بعدة أمراض منها: 

العينٌن ابلرمد خاصة يف األايم احلارة ادلرتبة، وتشقق اجللد، ابإلضافة إىل تعاظم أمراض  إصابة
( بسبب االضطراب يف التنفس.   99اجلهاز التنفسي خاصة الربو )موسى، مرجع سابق، ص

ابإلضافة إىل حدوث إتالف وضرر للمحاصيل الزراعية إذ تقوم الرايح القوية ادلصاحبة 
 معاول اذلدم يف دتزق أغصان األشجار وأوراقها.دلوجات احلر بدور 

 ( اندالع احلرائق يف بعض أجزاء وادي بين وليد1الصورة )

 
 .2019يونيو  22-21الباحثة بتاريخ  ادلصدر:

ىذا وتؤثر موجات احلر على اإلخالل ابلتوازن ادلائي خاصة يف أجواء األايم احلارة 
ا يسهل من اندالع احلرائق داخل األودية واليت واجلافة فتموت نبااتت ادلراعي واألعشاب شلً 

 (.1ازدادت يف السنوات األخًنة يف منطقة الدراسة )الصورة 
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 النتائج والتوصيات:
  أوال: النتائج.

 ميكن إمجال أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة على النحو اآليت:
ضلو االرتفاع يف تكرار موجات احلر خالل مدة الدراسة لتأثًن  شهدت منطقة الدراسة ميالً  -1

موجة( حسب معيار  94اليت يشهدىا العامل، وبلغ رلموع تكرارىا )التغًنات ادلناخية 
 م( لدرجة احلرارة العظمى كحد أدىن.40°)
موجات( بينما مل  5استأثرت أبعلى تكرار وبلغ ) 2003بينت نتائج الدراسة أن سنة   -2

أي موجة حر خالل مدة الدراسة، يف حٌن سجلت أشهر الصيف  1990ة تسجل سن
 22موجة و 27)يونيو ويوليو وأغسطس( أعلى ادلعدالت لتكرار موجات احلر وكانت )

موجات  3موجة( من رلموع موجات احلر على التوايل مقابل )موجة واحدة و 20موجة و
 أبريل ومايو على التوايل.موجات( من رلموع موجات احلر سجلت يف شهر أكتوبر و  6و
سجلت موجات احلر اخلفيفة أعلى رلموع لتكرار موجات احلر خالل مدة الدراسة وبلغ   -3

موجة(  26%( وتليها موجات احلر ادلتوسطة مبعدل )61.7موجة( أي بنسبة مئوية ) 58)
موجات( أي بنسبة مئوية  10%( مث موجات احلر الشديدة مبعدل )27.7وبنسبة مئوية )

 %( من رلموع موجات احلر يف منطقة الدراسة. 10.6)
خيتلف تصنيف موجات احلر حسب طول ادلوجة يف منطقة الدراسة حيث استأثرت   -4

موجة( من رلموع تكرار موجات احلر،  48موجات احلر القصًنة أبعلى تكرار وكان )
نما موجة( من رلموع تكرار موجات احلر، بي 32وتليها موجات احلر ادلتوسطة وسجلت )

 موجة( طوال مدة الدراسة. 14مل تسجل موجات احلر الطويلة سوى )
وجود اجتاه عام ضلو الزايدة يف تكرار  علىدلت نتائج حتليل االضلدار اخلطي البسيط   -5

(، وذي 0.011واليت بلغت ) (bموجات احلر فوجود القيمة ادلوجبة دلعامل االضلدار )
ادلفسر مل تكن ذلا داللة ( R²) ة التبايننسببينما ، (0.05داللة إحصائية أقل من )

 %(.1.4حبيث مل تتجاوز ) إحصائية فكانت ضئيلة جدا
        على معنوية الزايدة يف االجتاه العام  الختبار الفرضية( tنتائج قيمة )أكدت   -6

 ( ومبستوى داللة2.21فهي ختتلف جوىراي عن الصفر واليت بلغت ) ر    احلات    رار موج     لتك



 

 

 

 

 بين وليد منطقةخصائص موجات احلر يف  

 (م1212-2891للمدة )

 

 
 

65 

 (.0.05أي أقل من ) (0.03)
نتائج ادلقارنة بٌن فرتات الدراسة عن الزايدة يف اجتاىات تكرار موجات احلر  كشفت   -7

 عقد التسعينيات إىل هناية ادلدى الزمين للدراسة. من مبنطقة الدراسة اعتباراً 
مبنطقة سجلت ادلعدالت اليومية للحرارة العظمى الصغرى ادلصاحبة دلوجات احلر   -8

م( للحرارة °22.70م( و)°41.16ا أكرب من معدالهتا الشهرية حيث بلغت )قيمً  الدراسة
 م( للمعدل الشهري. °17.79م( و)°33.73العظمى والصغرى على التوايل مقابل )

بٌن الزايدة  مبنطقة الدراسةادلعدالت اليومية لسرعة الرايح ادلصاحبة دلوجات احلر تتباين   -9
م/ث(  4.86م/ث( مقابل ) 5.07أبريل ) خالل األشهر االنتقالية حيث سجل شهر

ر الصيف حيث سجل شهر يونيو للمعدل الشهري، وبٌن النقصان خالل أشه
م/ث( للمعدل الشهري بسبب االضطراابت اجلوية ادلصاحبة  4.34م/ث( مقابل )4.13)

للمنخفضات الربيعية واليت تزيد من تضاعف سرعة الرايح مقارنة ابدلنخفضات احلرارية 
 الصيف.ة السائدة خالل أشهر الصحراوي

اطلفاضا ملحوظا يف ادلعدالت اليومية خالل األايم ادلصاحبة  الرطوبة النسبية سجلت -10
%( مقابل 30.41دلوجات احلر مبنطقة الدراسة إذ سجل متوسط ادلعدالت اليومية )

 %( للمتوسط الشهري.  47.43)
ادلعدالت اليومية لعناصر احلرارة االضلرافات ادلعيارية يف منطقة الدراسة يف  سجلت -11

ا أصغر من مثيالهتا يف ادلعدالت الشهرية وبعكس العظمى والصغرى والرطوبة النسبية قيمً 
ا أكرب من مثيالهتا يف ادلعدالت ذلك سجلت االضلرافات يف سرعة الرايح اليومية قيمً 

 الشهرية.
 : التوصيات. اثنياً 

 توصي الدراسة ابآليت.       
البيئية دلوجات احلر كأحد القضااي االسرتاتيجية ادلهمة يف التخطيط  إدخال التأثًنات  .1

 ادلستقبلي دلنطقة الدراسة.
زايدة عدد احملطات ادلناخية يف منطقة بين وليد مع تسهيل احلصول على البياانت ادلناخية   .2

 للدارسٌن والباحثٌن.
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 يف زلطة بين وليد  م(º( متوسطات درجة احلرارة العظمى والصغرى )1ادللحق )

ناخ ادلصدر:
ُ
 https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid الباحثة ابالعتماد على ظلوذج انسا ادل

 
 ( ادلعدالت السنوية لتكرار موجات احلر )يوم( يف زلطة بين وليد2ادللحق )

 السنة
عدد 

 الموجات
 النسبة
% 

 السنة
عدد 

 الموجات
 النسبة
% 

 السنة
عدد 

 الموجات
 النسبة
% 

1982 2 2.1 1996 2 2.1 2009 2 2.1 

1983 3 3.2 1997 3 3.2 2010 1 1.1 

1984 2 2.1 1998 1 1.1 2011 2 2.1 

1985 1 1.1 1999 3 3.2 2012 2 2.1 

1986 2 2.1 2000 2 2.1 2013 3 3.2 

1987 2 2.1 2001 4 4.3 2014 2 2.1 

1988 3 3.2 2002 2 2.1 2015 2 2.1 

1989 3 3.2 2003 5 5.3 2016 2 2.1 

1990 0 0 2004 2 2.1 2017 4 4.3 

1991 1 1.1 2005 3 3.2 2018 1 1.1 

1992 2 2.1 2006 2 2.1 2019 4 4.3 

1993 3 3.2 2007 2 2.1 2020 4 4.3 

1994 3 3.2 2008 2 2.1 2021 2 2.1 

 %100 النسبة المئوية 94 المجموع السنوي 3.2 3 1995

ناخ ادلصدر:
ُ
  https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid الباحثة ابالعتماد على ظلوذج انسا ادل

 

الحرارة  السنة
 العظمى

الحرارة 
 الصغرى

الحرارة 
 العامة

الحرارة  السنة
 العظمى

الحرارة 
 الصغرى

الحرارة 
 العامة

1982 28.02 12.84 20.43 2002 28.89 13.31 21.1 

1983 27.96 12.55 20.26 2003 28.95 13.31 21.13 

1984 28.16 12.28 20.22 2004 28.62 12.93 20.78 

1985 28.46 12.81 20.64 2005 28.34 12.93 20.64 

1986 27.84 12.18 20.01 2006 27.91 13.27 20.59 

1987 28.45 13.05 20.75 2007 28.82 13.22 21.02 

1988 28.68 13.38 21.03 2008 28.66 13.43 21.05 

1989 28.31 12.74 20.53 2009 28.37 13.36 20.87 

1990 28.43 13.31 20.87 2010 29.83 13.82 21.83 

1991 27.14 13.03 20.09 2011 27.53 12.90 20.22 

1992 27.38 12.30 19.84 2012 28.31 12.45 20.38 

1993 28.27 12.33 20.3 2013 28.97 13.06 21.02 

1994 28.45 13.09 20.77 2014 27.47 13.48 20.48 

1995 28.23 13.25 20.74 2015 26.09 13.14 19.62 

1996 28.37 12.98 20.68 2016 27.57 13.84 20.80 

1997 28.40 12.51 20.46 2017 26.18 12.71 19.45 

1998 28.09 12.73 20.41 2018 27.43 13.84 20.64 

1999 29.26 13.51 21.39 2019 26.64 13.13 19.89 

2000 28.38 12.56 20.47 2020 27.18 13.69 20.44 

2001 29.40 13.28 21.34 2021 28.15 14.35 21.25 

 20.61 المتوسط العام 13.07 متوسط الحرارة الصغرى 28.14 متوسط الحرارة العظمى

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid
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 ادلراجع:ادلصادر و 

ناخ التطبيقي، جامعة 1990احلسيين، فاضل ومهدي الصحاف، ) -
ُ
(، أساسيات علم ادل

 بغداد.
 األطلس الوطين، طرابلس. ،(1978)أمانة التخطيط، مصلحة ادلساحة، -
، ادلعهد العريب SPSS(، دليلك إىل الربانمج اإلحصائي 2003بشًن، سعد زغلول، ) -

 للتدريب والبحوث اإلحصائية، العراق.
( األمطار والتبخر يف ليبيا، رسالة ماجستًن، غًن منشورة، 1998زكري، يوسف دمحم، ) -

    الزاوية.قسم اجلغرافيا، كلية اآلداب، جامعة 
 htpps:// ar.m.wikipedia.org/wiki/adrenalineشبكة ادلعلومات الدولية  -

( موجات احلر يف األردن خالل الصيف، رسائل اجلمعية 1990شحادة، نعمان، ) -
 ، الكويت.138اجلغرافية الكويتية، 

، مركز اإلسكندرية للكتاب، 2(، ُمناخ الكويت، ط1997شرف، عبد العزيز طريح، ) -
 كندرية. اإلس

(، التغًن ادلكاين للخصائص ادلناخية يف ادلنطقة 2011عبد اجمليد، زينب عبد احلق، ) -
ادلمتدة من ساحل مصراتة وطرابلس مشااًل إىل سبها جنوابً، رسالة ماجستًن غًن 

 منشورة، قسم اجلغرافيا، كلية اآلداب، جامعة طرابلس، ليبيا.
حتمالية دلتوسطات درجات احلرارة السنوية ( حتليل الكثافة اال2014فالح، رايض قره، ) -

احلدية يف بعض زلطات ادلنطقة الساحلية السورية ابستخدام منحىن التوزيع الطبيعي، 
( 36رللة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجمللد)

 (.3العدد)
ية دراسة يف اجلغرافيا ، ماىًن فصل ادلناخ يف كتاب اجل(، 1995مقيلي، ادمحم عياد، ) -

 .اذلادي بولقمة و سعد القزيري، دار اجلماىًنية للنشر والتوزيع واإلعالن، سرتحترير: 
ناخ، دار مشوع الثقافة، الزاوية.2003مقيلي، ادمحم عياد، ) -

ُ
 ( تطرفات الطقس وادل
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 ن.، دار الفكر ادلعاصر بًنوت لبنا2( ُمناخات العامل، ط1989موسى، على حسن، ) -
ناخي  -

ُ
  https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid= ظلوذج انسا ادل

IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5

dU. 

- IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change  . Climate 

Change (2013) the physical Science Basis. 
 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid

